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Подход за мониторинг

Въведение

Основна цел: оценка на товарите

Насочен към измерване на 

концентрациите и товарите при 

различните пътища 

(напр. източници на точково и 

дифузно замърсяване)

Предоставя информация за баланса 

на веществата и входни данни за 

моделите. 

РДВ1

мониторинг

Основна цел: оценка на статуса

Специфични цели: откриване на 

тенденция (мониторинг за 

наблюдение), оценка на ефекта от 

приложените мерки (оперативен 

мониторинг)

Не предоставя информация за товари 

и източници на замърсяване!

Мониторинг, 

подпомагащ 

инвентаризацията

1 – Рамкова директива за водите



Специфични цели на Danube Hazard m3c:

➢ Избор на индикативни вещества за измерване

➢ Избор на представителни области (площи)

➢ Демонстрация на рентабилен подход за вземане на проби в

подкрепа на инвентаризацията и моделирането на опасните

вещества

Цели на измерванията, поддържащи инвентаризацията

Целенасочено измерване на концентрацията и товара на опасни

вещества в реките и други екологични и антропогенни фактори.

Въведение



Предварително избрани ”индикаторни” вещества

(представителни за различните източници и релевантни за 
Дунавския басейн)

Селско стопанство

• Тебуконазол (фунгицид)

• Метолахлор, Метолахлор -ESA, Метолахлор - OA (хербицид)

Промишлени химикали

• PFOS, PFOA

• Октилфенол, бисфенол-А, нонилфенол

Фармацевтични

• Диклофенак

• Карбамазепин

Вещества от природен и антропогенен произход

• Токсични метали (As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn)

• PAH16

Мониторинг в Danube Hazard m3c



Мониторинг в Danube Hazard m3c

Кампаниите по пробонабиране бяха проведени в продължение на
една година в 7 пилотни области, които са избрани така, че да
покриват различията и основните аспекти на басейна на река Дунав.

Wulka, 390 km2Ybbs, 1100 km2

Koppány, 

660 km2

Zagyva, 1210 km2

Someșul Mic, 
1850 km2

Vișeu, 375 km2

Vit, 2236 km2

Матрици на взетите проби:
- Речни води
- Атмосферна депозиция
- Избрани общински и промишлени ПСОВ
- Почва



Мониторинг в Danube Hazard m3c

Водосбор на река Вит



Вземане на проби (на място)
Най-характерният метод за пробовземане включва пътуване на до мястото за
вземане на проби, вземане на ограничено количество (обикновено 1 л.) от
речния оток в бутилка/кутия и анализ в лабораторията.
Ефективността зависи от честотата на пробонабиране.
Традиционните мониторингови програми се основават преди всичко на
този метод.

Методи за вземане на проби - реки

• Съд, монтиран в телескопичен държач или
обикновена кофа,

• Бутилката се потапя с отворено гърло в реката на 
около 30 см. под речната повърхност,

• Входът на бутилката трябва да е насочен срещу 
посоката на речния оток,

• Бутилките трябва да са напълнени до максимум 
85% от своя обем!

Взимане на проба от река (ISO 5667-3 2018)



Композитни проби

Разширение на пробовземането на място: пробите се взимат с
по-голяма честота, смесват се и така създадената смесена
(композитна) проба се анализира.

Това обикновено се прави с автоматично устройство за вземане
на проби.

Концентрациите в композитната проба са представителни за
целия период, в който са вземани проби. Проби могат да се
добавят към композита на равномерни времеви интервали
(пропорционални като време, напр. на всеки час) или в
зависимост от някои хидравлични свойства (напр.
пропорционални на оттока). Във втория случай са необходими
автоматични измервателни уреди на мястото на пробовземането.
Свързването на честотата на пробовземането със стойностите на
мътността (измерими онлайн) също е възможно. (Lewis, 1996).

Методи за вземане на проби - реки



Смесен подход за пробовземане при 
мониторинг на реки

Условия на нисък и среден отток:
Седмично пробовземане на
място, 8 проби (2 месеца) = 1
композит

При пълноводие: автоматично
пробовземане, пропорционално
на оттока

1 композитна проба

Q_праг



Автоматично пробовземане

• Включва време-, обем-, отток-, и събитие-пропорционално 
вземане на проби

• Контейнери: 12…24, или композитен контейнер
• Контрол на температурата на  камерата за съхранение на проби
• Необходимост от осигуряване на енергия (AC, батерия, соларен 

панел)
• Трябва да бъде осигурена регулярна поддръжка!

Преносими пробовземачи Стационарен пробовземач



Оборудване за автоматично 
пробовземане (1)

Видеото представя 
работата на 
автопробовземача

Пилотен район Wulka, 
Австрия



Вземане на проби по критерии „отток“ и „мътност“

Вземането на проби използва информация за мътността и нивото

на реката в реално време:

i) Автоматично, целенасочено събиране на проби за качеството 
на водата при пълноводие и  

ii) оценка на товара от суспендиранте твърди частици през
определен период от време. 

Методи за вземане на проби

Системата използва програмируем регистратор на данни, свързан с
устройство за измерване нивото на водата, сензор за мътност и изпомпващ
пробовземач. Специализиран софтуер позволява ползвателите да контролират
процеса по пробовземане чрез задаване на прагови стойности при събирането на
данни.

Праговете обикновено се избират така, че стойностите на мътността, измерена
като NTU, да са с нормално разпределение. Програмируемият регистратор на
данни, обикновено прави запис на 10- или 15-минутни интервали и дава
индикация на автоматичната пробовземачка всеки път, когато прагова стойност
е премината (Lewis and Eads, 2009).



Пример:

Седмично вземане на проби на място, поддържано 
от постоянни измервания на оттока и мътността в 
станция Черни вит (България)



Пример 1: Вземане на проби при 
пълноводие в пилотната област 
Wulka, Австрия

Q = 1,2 m³/s (6x MQ)

Q10TSS = 650 mg/l

MQ

Абревиатури:    MQ – 50% вероятен разряд (среден отток)

TSS – Общо суспендирани твърди в-ва; Q10 – 10ти персентил



• Повече от 100 m3/s; MQ: 2,1 m3/s

• Цялото HQ10 събитие непрестанно 

се измерва (45h: 24l)

• напълно измерено HQ1 събитие

HQ10 събитие

Станция

Source: © NÖN.at

Пример 2: Вземане на проби при 
пълноводие в Ybbs – пилотна област, 
Австрия

Абревиатури: HQx – висок отток с x % вероятност



Оборудване за автоматично 
пробовземане (2)

Отделен воден пробовземач, 
пропорционален на оттока, 
разработен за непрестанно 
композитно пробовземане при 
събития със силен отток (Budai et 
al., 2020).



Пример 3: Пробовземане, пропорционално на 
оттока при пълноводие в горното поречие на 
пилотна област Zagyva, Унгария

Общ обем на пробите: 21,9 l

Q1% prob. = 0,84 m3/s



Пример 4: Пробовземане, пропорционално на 
оттока при пълноводие в долното течение на 
река Вит, пункт Дисевица
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Sample N Time Level [sm] Q [m3/s] Volume for composite [ml] Turbidity [FNU]

1 11.4.2022 16:00 100 26.31 91 6.87

2 11.4.2022 16:20 102 27.97 96 8.11

3 11.4.2022 16:40 106 31.15 107 8.67

4 11.4.2022 17:00 109 33.63 116 10.80

5 11.4.2022 17:20 112 36.43 125 14.30

6 11.4.2022 17:40 113 37.43 129 49.70

7 11.4.2022 18:00 116 40.57 140 19.90

8 11.4.2022 18:20 117 41.66 143 22.90

9 11.4.2022 18:40 119 43.87 151 28.60

10 11.4.2022 19:00 121 46.06 159 29.50

11 11.4.2022 19:20 122 47.12 162 37.80

12 11.4.2022 19:40 125 50.33 173 36.70

13 11.4.2022 20:00 125 50.33 173 40.50

14 11.4.2022 20:20 128 53.57 184 47.80

15 11.4.2022 20:40 129 54.66 188 52.50

16 11.4.2022 21:00 130 55.75 192 57.70

17 11.4.2022 21:20 131 56.85 196 61.50

18 11.4.2022 21:40 132 57.95 200 66.00

19 11.4.2022 22:00 132 57.95 200 73.10

20 11.4.2022 22:20 132 57.95 200 84.90

21 11.4.2022 22:40 132 57.95 200 102.00

22 11.4.2022 23:00 132 57.95 200 127.00

23 11.4.2022 23:20 132 57.95 200 156.00

1,2 11.4.2022 23:40 132 57.95 200 189.00

3,4 12.4.2022 0:00 132 57.95 200 226.00

5,6 12.4.2022 0:20 132 57.95 200 271.00

7,8 12.4.2022 0:40 131 56.85 196 317.00

9,10 12.4.2022 1:00 132 57.95 200 356.00

11,12 12.4.2022 1:20 131 56.85 196 384.00

13,14 12.4.2022 1:40 131 56.85 196 400.00

15,16 12.4.2022 2:00 131 56.85 196 405.00

17,18 12.4.2022 2:20 131 56.85 196 398.00

19,20 12.4.2022 2:40 131 56.85 196 389.00

21,22 12.4.2022 3:00 131 56.85 196 379.00

23,24 12.4.2022 3:20 131 56.85 196 361.00

25,26 12.4.2022 3:40 132 57.95 200 348.00

27,28 12.4.2022 4:00 129 54.66 188 335.00

29,30 12.4.2022 4:20 129 54.66 188 324.00

31,32 12.4.2022 4:40 127 52.48 181 314.00

33,34 12.4.2022 5:00 127 52.48 181 305.00

35,36 12.4.2022 5:20 127 52.48 181 300.00

37,38 12.4.2022 5:40 126 51.40 177 291.00

39,40 12.4.2022 6:00 127 52.48 181 286.00



Онлайн станции: BME (Hungary)

• Hach сензори (SOLITAX t-line SC сонда за мътност със самопочистващи се 
прозорци, 3798-S сонда за проводимост и температура)

• Устройство за онлайн споделяне на данни 
• Захранване чрез соларни панели и ветрогенератори
• Онлайн достъп до данните



Станция Nodbach

Сензор за 
мътност преди 
и след 
почистване

Онлайн станции: TU-Wien 
(Австрия)



Устройства за събиране на Суспендирани неразтворени вещества.

Пасивен пробовземач по Phillips et al (2000)

Методи за вземане на проби: пасивно 
пробовземане

Концентрация на прикрепени замърсители в реките

Седиментите са важен източник на информация за нивото на замърсяване във
водния обект. Те допълват информацията за концентрациите на
замърсителите в цялата водна колона. Суспендираните (разбухналите)
неразтворени вещества (гранулирани частици) отразяват текущото ниво
на замърсяване. Още повече, в сравнение със седиментите суспендираните
неразтворени вещества съдържат по-висок процент финозърнеста фракция, в
която се натрупват предимно прикрепени замърсители.



Устройство за 
извличане на 
твърда фаза с 
голям обем
(LVSPE), 
използвано в 
Съвместното
изследване на 
Дунав през 2013 г.

Снимка: André Künzelmann (UFZ, Лайпциг, 
Германия) 

Пробовземач с голям обем за речен
габарит (Kittlaus and Fuchs, 2015).
Резервоарите от неръждаема стомана
оптимизират отлагането и разделното
събиране на суспендираните
неразтворими в-ва. Възможността за
автоматичен контрол позволява целево
пробовземане при различен отток и
мътност.

Устройства за събиране на суспендирани

неразтворени вещества:

Пробовземачи с голям обем



Вземане на проби от отпадъчни 
води в ПСОВ

24 ч композитни проби с 
използването на 

автоматичен пробовземач
за отпадъчни води от 

ПСОВ 

1 л проба /дни
съхранение при 4 ºC

7-дневно съхранение 
на композитни проби 

при 4 ºC

Транспорт 
за анализ

7
последователни 
дни 
(1 седмица)

Схема на процедурата на 
пробовземането:

• Информация  за домакинствата 
и промишлеността, свързани 
към ПСОВ. 

• Принципно е полезно вземането
на проби да се прави поне една
седмица и да се повтаря
сезонно.

Разбъркване за 
гарантиране на 
представителни 
съставни проби

Хомогенизация

Отпадъчните води от домакинствата
като цяло са хомогенни във времето,
въпреки че има дневни модели и
размерът на населението може да
варира сезонно или седмично.

Промишлените зауствания са много
различни и могат да варират
изключително много.



Обемно (сухо) отлагане

Най-простият и евтин метод за мониторинг на атмосферната

депозиция. Устройството за пробовземане е буркана или кофа.

Диаметърът на съда или фунията трябва да бъде избран в зависимост

от количеството на валежите (~ 20 – 70 cm). Събират се както

моментния прах, така и прикрепените частици от валежите.

Проби за атмосферна депозиция

Мокро отлагане

Подобно на обемното отлагане, но пробовземачът е оборудван със 
сензор за влажност и капак, който е затворен, освен по време на валеж 
(Pekey et al., 2007). 

Мокро и сухо отлагане

Мокрото и сухо отлагане протича с алтернативно поставяне на втора

кофа за обемно или мокро отлагане. (Amodio et al., 2014).



Измерване на валежите и вземане 
на проби за атмосферни отлагания 

Композитните проби бяха събрани за 4 x 1 месеца, представляващи 4  сезона

АТD 
Станция 
Вит, 
България

Wulka ATD станция, 
Австрия

Tamási ATD станция, 
Унгария

След всеки дъжд пробата 
трябва да бъде извадена и 
съхранена при 4 ºC или 
замразена. 



Предизвикателства по време на пробовземането:

• За да бъдат покрити сезонният ефект от разпространението на замърсяването и

нивото на валежите, е необходимо вземането на проби през цялата година. За да се

намали заетостта на ангажирания персонал, измерването може да продължи до

събиране на задоволително ниво на сезонните вариации.

• Колкото по-голям е съда за събиране на дъждовна вода, толкова по-сложно е

съхранението на пробите. Обемът на пробите трябва да е компромисен с цел

събирането на необходимото количество, без да се губи проба по време на

интензивни събития.

• След валеж пробите трябва да бъдат извадени своевременно от пробовземачите, за

да се избегне изпаряване. Те трябва да бъдат съхранявани във фризер преди

анализите. Пробите трябва да са предпазени от директна слънчева светлина по всяко

време чрез покриването им с алуминиево фолио.

• Трябва да се избягва замърсяването на пробите от почвата и растителността. В тази

връзка пробовземачите трябва да се поставят на открито, на минимум 1,5 м над

земята.

• Пробовземачите тярябва да се поставят далеч от сгради, дървета и др., с оглед

представителност на събраните водни количества.

• Пробовземачите трябва да бъдат поставяни на места, защитени от вандализъм.

Проби за атмосферно отлагане



Протокол за пробовземане – Инструкции за
идентифициране на пробите, обработка, 
съхранение и транспортиране до 
лабораториите

Методология за подготовка на композитни проби
• Подготовка: седмична аликвотна част + добавяне на пропорционално 

количество стабилизиращ реагент
• Материал, използван за съхранение
• Почистване на съдовете
• Температура на съхранение, замразяване (ако е възможно)
• Изисквания за филтриране 
• Нулеви проби с дестилирана вода (заготовки за процедури, автоматични 

пробовземачи)



Съединение Матрица Лаб. Обем и 

материал на 

бутилката

Съхранение

Hg и други метали 

(общо и разтворени)

Всички 

матрици
JSI

0.5 л. тефлон или

PE

0.16  л

филтрирана вода

0.16 мл. HCl s.p. (30%) or 0.16 мл

HNO3 s.p. (65%) 

замразен

16 PAH (общо и 

разтворени)

река, атмосф.

депозиция,

отпадъчни 

води

NARW

1 л.

Кехлибарено

стъкло

Вътрешната повърхност на 

пластмасовите капачки се 

покриват с алуминиево фолио, 

охлаждани (2-4 °C)

16 PAH SPM, почви UBA 1 кг, стъкло Лиофилизация

PFAs (PFOS, PFOA, 

PF4C – PF12C, PF4S –

PF10S)

Всички 

матрици

Wessling

Ltd, 

Унгария

250 мл, PE
Замразяване за композити, или 

охлаждане: макс 6 дни

4-трет-октилфенол, 

нонилфенол 1 л тъмно стъкло
Охлаждане (2-4 °C) макс 2 

месеца

Метолахлор (вкл. 

Метаболити), 

Тебуконазол

2x40 мл стъклено, 

тефлонова 

капачка

Охлаждане (2-4 °C) макс 2 

месеца

Диклофенак, 

Карбамазепин

Бисфенол А
1 л тъмно стъкло

Охлаждане (2-4 °C) макс 2 

месеца

Химичният анализ се извършва за едни и 
същи параметри от всички проби в една и 
съща лаборатория



• При размразяване на пробата се наблюдава бяло утаяване.

• Химичните параметри на водата показват силни промени след замразяване на

композитените проби: очевидни признаци на утаяване на CaCO3. Това е

доказано индиректно – наблюдава се повишаване на pH, намаляване на

електропроводимостта, неколкократно увеличение на мътността и около 40-

60% загуба на хидрогенкарбонат и големи загуби на калций във водните проби.

• Риск от загуба на замърсители в следствие на свързване (сорция) на

металите с утаените частици, висок риск от грешки в измерването.

• Резултати от експеримента на JSI: Ni, Cu и As образуват по-разтворими

карбонатнии комплекси, докато Cr, Zn, Cd, Pb и Hg образуват неразтворими

карбонати.

Протокол за вземане на проби (SOP)

Поуки – въздействие на замразяването 
върху измерването на разтворени метали

Решение: Филитрация на пробите на място, използвайки специфичен чист 
филтър: Sartorius Ministart NML, филтър за спринцовка, 28 мм, 0.45 um 
размер на порите.



Протокол за пробовземане
(стандартна процедура)

Измерване на PAH

Експеримент:
- Проверка на ефекта от дългосрочното съхранение на пробите (една и съща вода, 

съхранена в няколко проби, се тества през интервали от 1 едмица)
- Провека дали използваната бутилка е създавала проблеми (успоредно се използва

бутилка с тефлонова капачка)
- Проверка дали използването на консервант (хексан) може да подобри метода за 

вземане на проби и съхранението им

Проблеми:
• По-големите PAH не се откриват в пробите след прилагане на стандартната 

процедура
• Концентрацията на разтворените PAH често надвишава общата концентрация

Открития:
➢ Силна дисперсия при ниските нива на концентрация 
➢ Склонност към неопределеност по време на съхранение
➢ Няма индикация за промяна на стандартната процедура по отношение на бутилката

Решение: Фокусът се насочва върху общия PAH, незабавна доставка след 
приключване на пробонабирането, акцент върху анализа за пълно отразяване 
на дълга верига PAH в TSS. 



Предварителни резултати: 
концентрация на опасни вещества в 
различни матрици

МетолахлорЖивак

ДиклофенакPFOA



Традиционно измерваните елементи като общ азот и общ фосфор не 
показват голяма вариация по време на пълноводие, както тежките метали; 
последните изглеждат по-способни да варират спрямо различните 
хидроложки обстоятелства.

Предварителни резултати: 
въздействие върху речните 
концентрации при пълноводие



Стратегия на пробовземането

Събират се композитни проби за всеки основен тип земеползване, общо 10

композитни проби от всяка пилотна област. Минималният праг за основните

земеползвания е 5% от общата площ.

Всяка композитна проба трябва да бъде съставена от минимум 20 проби. За

един тип земеползване, местата за вземане на проби трябва да са разпределени

така, че да обхващат всички видове почви в поречието.

Вземане на проби от почвата 

Земеползването и класовете почва

трябва да се припокриват с ГИС

приложението за всеки подводосбор,

за да създадат единици земна площ за

композитно вземане на проби.

Специфичните точки за вземане на

проби трябва да бъдат разпределени

произволно в рамките на единиците

площ чрез ГИС и накрая позициите на

пробата трябва да се регулират ръчно,

за да се позиционират близо до

пътищата, които позволяват достъп.

Пример за избор на точки за 
вземане на проби за 
поречието на Koppány в 
Унгария



Вземане на проби от почвата

Инструменти и методи

Проби от почвата могат да бъдат вземани за химичен
анализ с обикновени (ръчни) шнек инструменти, не е
необходима специална пробивна машина: шнекове
Pürckhauer, подходящи за плътни, твърди почви.
Шнекове Еделман за меки почви.

Интерес на изследване представляват горните
слоеве на почвата. Тази част е най-представителна, тъй
като повърхностния оток играе значима роля по
отношение на емисиите на замърсителите.

За пасища и горски почви се вземат проби от горните
10 см, докато при земеделските почви са релевантни
горните 30 см, поради смесването на почвените слоеве.
Покривката (растителните остатъци) трябва да се отстрани от
повърхността преди вземане на проби.

Пробовземачите за почва трябва да се почистват между местата за
пробовземане.

Всички почвени проби се събират в чисти и затварящи се херметично
стъклени буркани, за да се предотврати замърсяването на пробата.

Генерирането на композитни проби става чрез сливане на еднакви
аликвоти от съставните проби, веднага след вземането им на място.

Шнек Pürckhauer

Шнек на Еделман



Кампания за взимане на проби от почвата
1. Планиране на точките за вземане с ГИС

2. Вземане на проби и подготовка на представителни 
композити, описващи промените в характеристиките на 
почвата и използването на земята (всеки композит е 
направен от 20 проби, всяка от 20-те проби е съставена от
последователни 1-5 подпроби, взети близо една до друга)

3. След изпращане в лабораторията е извършена 
лиофилизация (стедено изпаряване) преди анализ.



Кампания за взимане на проби от почвата

Полезно е GIS файлът с координатите на точките за 
пробовземане да бъде въведен в GPS навигационна 
сиситема
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